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Beth yw craffu?

Y Pwyllgor Craffu Cymunedau

Mae craffu’n rhan allweddol o strwythur
gwleidyddol y Cyngor ac yn chwarae rôl hanfodol
wrth wella’r gwasanaethau y mae pobl Sir
Ddinbych yn eu defnyddio. Mae llawer o
benderfyniadau pwysig y Cyngor yn cael eu
gwneud gan y Cabinet, sef grŵp o gynghorwyr
etholedig sy’n gwneud penderfyniadau ar
bolisïau a gweithdrefnau.

Y Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Mae Pwyllgorau Craffu’n rhoi cyfle i’r cynghorwyr
eraill ddylanwadu ar bolisïau, adolygu’r
penderfyniadau a wneir gan y Cabinet a’r
Swyddogion, gwneud argymhellion ac astudio
ystod o bynciau sy’n effeithio ar drigolion ac
ymwelwyr Sir Ddinbych, er mwyn helpu sicrhau
bod Cyngor Sir Ddinbych yn gwireddu ei
uchelgais o fod yn Gyngor gwych, sy’n agos at ei
gymuned.

Craffu ar Waith
Yn ogystal â rôl weithgar Pwyllgorau Craffu wrth
ddatblygu polisïau ac adolygu perfformiad, mae
ganddynt gyfrifoldeb hefyd o wneud y Cabinet a
gwneuthurwyr penderfyniadau eraill yn gyfrifol
am y penderfyniadau a wnânt.
Os cred Pwyllgor Craffu y dylid edrych yn
fanylach ar fater cyn rhoi penderfyniad ar waith,
gall ofyn iddo gael ei adolygu dan y weithdrefn
‘Galw i Mewn’ a fydd yn galluogi Pwyllgorau
Craffu i ffurfio cynigion amgen.

Sut mae craffu’n gweithio?
Mae craffu’n gweithredu fel ‘cyfaill beirniadol’ i
arweinyddiaeth y Cyngor, gan gymell gwelliant
mewn gwasanaethau cyhoeddus a galluogi i
bryderon y cyhoedd gael eu clywed. Cyflawnir
gwaith craffu’r Cyngor gan dri Phwyllgor craffu
thematig, trawstoriadol, sy’n cwrdd oddeutu pob
6 wythnos ac mae’n cynnwys aelodau o bob
parti/grŵp gwleidyddol ar y Cyngor:

Y Pwyllgor Craffu Perfformiad

Wrth astudio materion addysg, mae
cynrychiolwyr a benodir gan yr Eglwys yng
Nghymru a’r Eglwys Babyddol, ynghyd â
chynrychiolwyr a etholwyd gan riant
lywodraethwyr, yn gwasanaethu ar y
pwyllgorau hefyd. Mae gan y cynrychiolwyr
hyn hawliau pleidleisio llawn wrth ddelio â
materion yn ymwneud ag addysg.
Fel yr adroddwyd yn Adroddiad Blynyddol
llynedd, mae Craffu yn Sir Ddinbych wedi
penderfynu canolbwyntio’i ymdrechion ar
gyfer gweddill cyfnod y Cyngor hyd at fis Mai
2017, ar gyflawni blaenoriaethau corfforaethol
y Cyngor ac yn y pen draw'r Cynllun
Corfforaethol.
Ond nid yw hyn yn golygu nad yw wedi ac na
fydd yn astudio materion eraill, yr ystyrir eu
bod yn bwysig neu’n faterion brys. Er mwyn
sicrhau bod materion o bwys a phryder i
drigolion a chynghorwyr yn cael eu dwyn i
sylw craffu, cyflwynwyd gweithdrefn i hidlo
ceisiadau er mwyn galluogi craffu i ystyried y
rhai pwysicaf gan gyfeirio’r rhai heb fod yn
rhai brys neu’n fwy lleol i grwpiau neu
unigolion eraill fynd i’r afael â nhw. Esbonnir y
ffordd y gwneir ac yr ymdrinnir â cheisiadau
ar ddiwedd yr adroddiad.
Yn ystod 2015/16, deliodd tri phwyllgor
craffu’r Cyngor â chymysgedd o graffu cyn
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draws y sir er mwyn galluogi busnesau fan hyn
i gystadlu’n effeithiol yn y farchnad leol ac
ehangach. Mae economi Sir Ddinbych yn
cynnwys ystod eang o wahanol fusnesau, yn y
prif endidau bach a chanolig eu maint. Er
mwyn i’r busnesau hyn ffynnu, mae angen i’r
Cyngor sicrhau nad oes unrhyw fesurau a
gymerir ganddo i gynyddu refeniw’n cael
effaith andwyol ar yr economi leol.

penderfynu ac ar ôl penderfynu yn ogystal â
myrdd o faterion eraill, gan gynnwys monitro
perfformiad, ymarferion datblygu polisi ac
ymgynghori a gyflawnwyd gan sefydliadau
eraill.
Fel yr esboniwyd eisoes, mae craffu wedi
canolbwyntio’i ymdrechion yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf ar gyflawni’r
blaenoriaethau corfforaethol er mwyn
cefnogi’r gwaith o gyflawni Cynllun
Corfforaethol uchelgeisiol y Cyngor. Mae’r
Cynllun Corfforaethol yn cynnwys saith
blaenoriaeth gorfforaethol:
datblygu’r economi leol;
gwella perfformiad mewn addysg ac
ansawdd adeiladau ein hysgolion;
gwella’n ffyrdd;
bod pobl ddiamddiffyn yn cael ei diogelu
a’u bod yn gallu byw mor annibynnol â
phosibl;
strydoedd glân a thaclus;

O ystyried hyn yn ystod haf 2015, ystyriodd
craffu fethodoleg newydd i osod ffioedd parcio
priodol ar draws y sir. Wrth wneud hynny,
argymhellodd fethodoleg a fyddai’n cadw’r
cynnydd mewn ffioedd i isafswm gan sicrhau
argaeledd cyfleusterau parcio ceir am amser
byr yng nghanol trefi ar yr un pryd.

sicrhau mynediad i dai ansawdd da; a
moderneiddio’r cyngor i gyflawni arbedion
effeithlonrwydd a gwella gwasanaethau i’n
cwsmeriaid

Wrth i ni edrych yn agosach ar waith craffu yn
ystod y flwyddyn ddiwethaf wrth gefnogi
cyflawniad y blaenoriaethau a’r Cynllun, fe
sylwch fod nifer o’r pynciau a astudiwyd yn
cyfrannu tuag at gyflawni mwy nag un o’r
blaenoriaethau uchod.

Mae cysylltedd band eang a digidol cyflymder
uchel effeithiol yn hollbwysig i fusnesau
modern, boed rheiny’n fawr neu’n fach.
Oherwydd y pryderon a’r wybodaeth groes am
y cynnydd a wnaed o ran cyflwyno bandeang
cyflym iawn yn y sir dan Brosiect Cyflymu
Cymru Llywodraeth Cymru (LlC), estynnodd
craffu wahoddiad i gynrychiolwyr BT a LlC
ddod i gyfarfod i drafod y gwaith cyflwyno, gan
gynnwys unrhyw oedi neu broblemau gyda’r
rhaglen.

1. Datblygu’r economi leol
Mae economi iach yn dibynnu ar gymunedau
bywiog, trefol a gwledig economaidd weithgar.
Mae’r sefyllfa economaidd fyd-eang yn parhau
i fod yn eithriadol o heriol. Mae hyn yn cael
effaith uniongyrchol ar fusnesau o bob maint
yn y DU, Cymru ac yn Sir Ddinbych.
Er gwaethaf hyn, mae’r Cyngor yn ymdrechu i
wireddu ei uchelgais trwy wneud yn siŵr fod yr
isadeiledd a’r gefnogaeth iawn ar waith ar
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bwyd. Mae Craffu’n parhau i astudio a monitro
prosesau’r Cyngor mewn perthynas ag
archwilio caffis, bwytai a safleoedd yr
adwerthwyr bwyd.
Agwedd arall ar yr economi leol sydd wedi bod
yn achos pryder i’r Cyngor ac i drigolion ers
cyfnod hir yw’r defnydd canfyddedig o rai
carafanau ar safleoedd yn y sir fel
preswylfeydd gydol y flwyddyn. Ers tro bellach,
mae craffu wedi bod yn astudio datblygiad
strategaeth i fynd i’r afael â’r broblem hon trwy
weithio gyda gweithredwyr safleoedd ar
ddulliau rheoli i sicrhau eu bod nhw a’r
economi leol yn cael yr enillion pennaf o’r
economi dwristiaeth.
Mae lleihau amddifadedd mewn rhannau o’r
sir yn allweddol wrth gyfrannu at ddatblygu’r
economi leol. Trwy fonitro perfformiad y
Cyngor yn gyson wrth gyflawni ei Gynllun
Corfforaethol, mae craffu wedi cyfrannu at y
gwaith hwn. Mae wedi cyfarfod â
Chynrychiolwyr y Grŵp Cydweithredol, sy’n
cydlynu Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf, er
mwyn trafod ei waith yn ymgysylltu gyda
grwpiau anodd eu cyrraedd er mwyn sicrhau
gwell canlyniadau i unigolion a’u tynnu nhw
allan o dlodi.

Mae technoleg fodern hygyrch yn hollbwysig i
bob math o fusnesau yn y sir, gan gynnwys y
diwydiant twristaidd, sy’n ddibynnol iawn ar
dechnoleg ddigidol at ddibenion marchnata.
Mae Sir Ddinbych yn ffodus iawn bod mwyafrif
Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE)
Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy o fewn
ffiniau’r sir. Mae cael atyniad twristaidd mor
fawreddog yn pontio’r sir o’r arfordir yn y
gogledd i’w ffin ddaearyddol yn y de’n rhoi hwb
i economi gyfan y sir. Astudiodd craffu effaith
yr AHNE ar yr economi leol a manteision
posibl y prosiectau a’r gweithgareddau sydd ar
gael yn yr AHNE i ymwelwyr, cymunedau lleol
a thrigolion fel ei gilydd yn ystod y flwyddyn.

Yn ystod y flwyddyn, cyfarfu craffu hefyd gyda
chynrychiolwyr o’r sector gwirfoddol er mwyn
deall eu gallu i gymryd y rôl o gynorthwyo
sefydliadau lleol i droi at gyllid cymunedol a
fydd yn dod ar gael yn fuan o ffynonellau fel
prosiectau ffermydd gwynt mawrion ac ati ac i
gefnogi unigolion neu sefydliadau a allai
ddymuno darparu gwasanaethau na fydd y
Cyngor bellach yn gallu eu darparu. Wrth
symud ymlaen, bydd y sefydliadau hyn ac yn
benodol, y cymorth a ddarperir ganddynt i
ddefnyddio llifoedd ariannu sydd ond ar gael
trwyddynt hwy, yn hanfodol i fusnesau a
sefydliadau bach yn y sir sydd am dyfu eu
busnesu neu gefnogi trigolion a chymunedau.

Er mwyn i dwristiaeth ffynnu, mae’n hanfodol
bwysig bod canolfannau bwyd y sir yn
ufuddhau i safonau diogelwch a hylendid

Mae Cynghorau Conwy a Sir Ddinbych wedi
bod yn bartneriaid allweddol yn y Bwrdd
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blynyddoedd diweddar, nid oedd perfformiad
cyffredinol y sir o gymharu ag awdurdodau
lleol eraill yn ôl y disgwyl, gyda siroedd eraill,
yn enwedig yn ardaloedd eraill Cymru, yn
dangos mwy o welliant na Sir Ddinbych. Yn
dilyn astudiaeth fanwl o’r canlyniadau,
rhoddodd craffu’r dasg i GwE sicrhau ei fod yn
herio ac yn cefnogi ysgolion yn drwyadl i
fodloni’r targedau uchelgeisiol a osodwyd a
sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i fyfyrwyr.
Bydd craffu’n monitro hyn yn agos yn ystod y
flwyddyn sydd i ddod.

Gwasanaeth Lleol ar y Cyd i ardaloedd Conwy
a Sir Ddinbych ers nifer o flynyddoedd. Mae
gan y Bwrdd hwn, sy’n cynnwys nifer o gyrff
cyhoeddus,
sefydliadau
diogelwch
cymunedol, sefydliadau addysg bellach,
landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a
chynrychiolwyr busnes, rôl bwysig i’w chwarae
wrth ddatblygu’r economi leol, paratoi pobl
gyda’r sgiliau perthnasol sy’n ofynnol gan
ddiwydiant yn yr ardal ac sy’n gyffredinol
hyrwyddo iechyd a lles y trigolion. O fis Ebrill
2016 ymlaen, bydd y corff hwn yn dod yn
Fwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus yn unol â
gofynion ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) 2015.’ Astudiwyd a
chefnogwyd cynigion i barhau gyda model
Conwy a Sir Ddinbych ar y cyd ar gyfer y
Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus gan graffu ar
ddechrau 2016. Yn y dyfodol, bydd gwaith y
Bwrdd yn cael ei fonitro gan graffu.

Astudiwyd gwaith a rôl llywodraethwyr
ysgolion a chyrff llywodraethu ysgolion gan
graffu hefyd i sicrhau eu bod yn herio ac yn
cefnogi ysgolion yn effeithiol i gyflawni ar gyfer
eu disgyblion. Mae perfformiad
ysgolion
unigol wedi parhau i gael ei fonitro trwy Grŵp
Monitro Safonau Ysgolion, Grŵp y mae
aelodau’r pwyllgor craffu’n eistedd arno.
Er mwyn buddsoddi mewn gwella adeiladau
ysgolion,
boed
hynny’n
moderneiddio
adeiladau cyfredol neu’n adeiladu ysgolion
newydd, mae Sir Ddinbych wedi bod yn
adolygu’r ddarpariaeth ysgol fesul ardal dros y
blynyddoedd diwethaf. Trwy fynd i’r afael â’r
lleoedd ysgol gwag a llunio cynlluniau i’w
buddsoddi mewn ysgolion ardal, mae’r Cyngor
wedi gallu sicrhau cyllid Ysgolion yr 21ain
Llywodraeth Cymru er mwyn datblygu ysgolion
o’r radd flaenaf, a fydd yn gwella’r profiad
dysgu i ddisgyblion.

2. Gwella perfformiad mewn addysg ac
ansawdd adeiladau’r ysgolion
Fel yr adroddwyd mewn blynyddoedd
blaenorol, mae gwella canlyniadau arholiadau
addysgol y disgyblion ac o ganlyniad eu rhoi
nhw mewn gwell sefyllfa yn y farchnad waith
wedi bod yn flaenoriaeth i’r Cyngor ers nifer o
flynyddoedd. Mae canlyniadau arholiadau a’r
nodwedd cyrhaeddiad addysgol yn cael eu
cynnwys yn gyson ar flaenraglen waith craffu.
Rhoddodd Craffu sylw arbennig yn ystod y
flwyddyn i’r ffordd y gall y Cyngor a sefydliadau
eraill wella cyrhaeddiad disgyblion hyd yn oed
ymhellach trwy gynyddu nifer y myfyrwyr sy’n
ennill A ac A* mewn cymwysterau TGAU a
Safon Uwch a chefnogi’r holl ddisgyblion i
wireddu eu llawn botensial. Yn ogystal,
astudiodd craffu’r gwasanaeth gwella ysgolion
rhanbarthol i Ogledd Cymru, effeithiolrwydd
GwE wrth gyflwyno cefnogaeth i ysgolion Sir
Ddinbych er mwyn sicrhau gwelliannau. Er
bod modd cymharu perfformiad cyffredinol
disgyblion y sir mewn arholiadau allanol gyda

Er bod disgyblion a rhieni’n croesawu’r
buddsoddiad mewn addysg, mae’n anochel
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posibl ac awgrymu atebion iddynt cyn iddynt
ddwysáu’n broblemau llawer mwy.

bod cau ysgol sydd wedi bod wrth wraidd
cymuned ers cenedlaethau’n tanio teimladau
cryfion. Dyma fu’r achos yn ystod y misoedd
diwethaf, sydd wedi arwain at alw am graffu
manylach ar benderfyniadau’r Cyngor i gau
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd ac Ysgol
Pentrecelyn er mwyn sefydlu ysgol Eglwys yng
Nghymru newydd a’r penderfyniad i gau Ysgol
Rhewl. Yn ôl y disgwyl, denodd y cyfarfodydd
hyn gryn ddiddordeb a sylw gan y cyhoedd. Er
na chyfeiriwyd yr un o’r penderfyniadau’n ôl
gan graffu i’r Cabinet eu hailystyried, rhoesant
gyfle i gynrychiolwyr pob ysgol dan sylw
gyflwyno’u hachos, a chreodd ddadl drylwyr ar
y materion dan sylw.

Er bod cyflwr ffyrdd y Sir wedi gwella yn ystod
y blynyddoedd diwethaf, mae cydbwyso ôlgroniad y gwaith cynnal a chadw gofynnol
gyda’r arian sydd ar gael i ymgymryd â’r
gwaith yn gofyn am broses flaenoriaethu llym
- er mwyn cyflawni rhaglen gynaliadwy o waith
gwella a fydd yn sail i ddatblygu’r economi leol,
cefnogi busnesau a rhwydweithiau cymunedol
a chadw holl ddefnyddwyr y ffordd yn ddiogel
ac allan o niwed.
4. Sicrhau bod pobl ddiamddiffyn yn cael
eu diogelu a’u bod yn gallu byw mor
annibynnol â phosibl

Nawr bod y Cyngor wedi buddsoddi mewn
adeiladau ysgol newydd, mae craffu bellach yn
cynnig gwerthuso yn ystod 2016/17 ydy’r
buddsoddiad
wedi
medi’r
buddiannau
disgwyliedig ac archwilio a ddaeth unrhyw
fuddiannau annisgwyl neu hyd yn oed
broblemau i’r fei yn ystod ac ers eu datblygiad.

Mae proffil demograffig Sir Ddinbych yn
nhewi, ac yn unol â’r duedd genedlaethol,
mae ei phoblogaeth yn heneiddio. Mae’n
anochel y bydd poblogaeth sy’n heneiddio’n
cynyddu’r galw ar y gwasanaethau iechyd a
gofal cymdeithasol.
O ystyried hyn, mae Cynulliad Cenedlaethol
Cymru wedi cymeradwyo deddf yn dwyn y
teitl Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 2014. Mae’r Ddeddf yn
gosod dyletswyddau ar y cynghorau, iechyd a
Llywodraeth Cymru i gydweithio er mwyn
hyrwyddo lles y trigolion hynny sydd angen
gofal a chefnogaeth, ac i gael dull ataliol o
droi at y ddarpariaeth iechyd a gofal
cymdeithasol yn lle dull ymatebol. Ni fydd y
dull hwn yn dileu’r angen am ofal iechyd
meddygol brys, ond dylai cynllunio
gwasanaethau’n well ac addysgu trigolion ar
yr hyn y gallent ei wneud i wella’u lles leddfu’r
pwysau ar yr holl wasanaethau maes o law.

3. Gwella’r ffyrdd:
Mae cyflwr ffyrdd y Sir yn allweddol i bob
agwedd ar fywydau’r trigolion, boed hynny’n
golygu gyrru i’r gwaith, mynd i weld teulu a
ffrindiau
neu
gymryd
rhan
mewn
gweithgareddau hamdden. Mae ffyrdd gwael
yn rhwystro mynediad, yn cyfaddawdu
diogelwch, yn difrodi cerbydau, yn effeithio ar
fusnes, yn atal buddsoddiad o’r tu allan a gall
hyd yn oed effeithio ar iechyd a lles. Mae
cyflwr ffyrdd yn ymddangos yn amlwg ymhlith
pryderon y trigolion.
Mae craffu’n gyson monitro’r buddsoddiad yn
rhwydwaith ffyrdd y Sir ac effaith y
buddsoddiad hwnnw trwy fonitro’n gyson y
Cynllun Corfforaethol a’r cwynion a ddaeth i
law’r Cyngor trwy ei Weithdrefn Gwyno ‘Eich
Llais’. Trwy fonitro’r rhain, yn enwedig nifer a
natur y cwynion a ddaeth i law, gall craffu
adnabod yn gynnar unrhyw gynnydd mewn
mathau penodol o gŵynion, nodi problemau
7

Ar hyd 2015/16, mae Craffu wed trafod a
monitro cynnydd gyda gwasanaethau fel y
Gwasanaeth Un Pwynt Mynediad,
Gwasanaeth Byw’n Annibynnol gyda
Chymorth ac mae wedi astudio’r Cynllun
Comisiynu Lleol Cefnogi Pobl. Yn ogystal,
cynhaliodd gyfarfodydd cyson gyda
swyddogion Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr (BIPBC) i drafod cynlluniau a
chynigion ar gyfer ysbyty cymunedol i
wasanaethu ardal Gogledd Sir Ddinbych,
Cynllun Gwella’r Bwrdd Iechyd a threfniadau
rheoli diwygiedig y Bwrdd ar gyfer Ardal
Ganolog Gogledd Cymru, sy’n ymestyn dros
Sir Ddinbych.

Mae cadw pobl ddiamddiffyn yn ddiogel boed hen neu ifanc - a’u cynorthwyo i fyw
mor annibynnol â phosibl, am gyhyd ag sy’n
bosibl, yn flaenoriaeth allweddol i’r cyngor. Er
mwyn cyflawni hyn, bu angen iddo ailddylunio ei wasanaethau gofal cymdeithasol
a gweithio’n weithgar gyda sefydliadau eraill,
megis y Gwasanaeth Iechyd a’r sector
gwirfoddol. Cymerodd craffu ddiddordeb brwd
yn y gwaith hwn dros y deuddeg mis diwethaf
ac yn ogystal ag astudio nifer o gynigion a
mentrau a fydd yn helpu’r Cyngor i ufuddhau i
ofynion y Ddeddf, mae craffu hefyd wedi
datblygu cynigion i gyflawni gwasanaethau
gofal dydd a phreswyl ansawdd uchel
fforddiadwy yn Sir Ddinbych i’r dyfodol.

Yn ogystal, cymerodd Craffu ran yn
ymgynghoriad y Bwrdd ar y newidiadau dros
dro arfaethedig i Wasanaethau Menywod a
Mamolaeth yng Ngogledd Cymru. Byddai
rhoi’r cynigion ar waith yn cael effaith ddifrifol
ar drigolion Sir Ddinbych.
Mewn ymateb i bryderon gan drigolion yn
ardal Prestatyn ar y ddarpariaeth meddygon
teulu o fis Ebrill 2016 ymlaen, gwahoddodd
Craffu gynrychiolwyr y Bwrdd Iechyd i mewn i
esbonio sut roeddent yn bwriadu cyflwyno
gwasanaethau meddyg teulu yn yr ardal.
Canlyniad y cais hwnnw oedd bod craffu wedi
argymell i’r Cabinet ac i uwch swyddogion y
Cyngor y gwnaed pob ymdrech i ddod i
gytundeb gyda’r Bwrdd Iechyd am brydles
hen swyddfeydd y cyngor a chyfleusterau
parcio yn Nhŷ Nant at ddiben datblygu
cyfleuster gofal iechyd cyfoes, y cyntaf o’i fath
yng Nghymru. Dechreuodd Gwasanaeth
Healthy Prestatyn Iach ar 1 Ebrill 2016, ond
bydd ambell i fis cyn y bydd yn gwbl
weithredol ac yn symud i adeilad Tŷ Nant.

Sefydlwyd Grŵp Gorchwyl a Gorffen i
archwilio dewisiadau i gyflwyno gofal dydd a
gwasanaethau gofal preswyl yn y dyfodol a
fydd yn ufuddhau i ofynion y Ddeddf, yn
cefnogi annibyniaeth gan sicrhau bod pobl
ddiamddiffyn yn cael eu diogelu hefyd.
Er mwyn gwella’r canlyniadau i drigolion,
mae’n hollbwysig bod staff iechyd a gofal
cymdeithasol yn cydweithio’n gydlynol i
sicrhau bod y defnyddiwr gwasanaeth yn cael
gwasanaeth di-dor unedig pan fydd yn
cysylltu am y tro cyntaf, gan fod cyswllt cyntaf
unigolyn ag unrhyw wasanaeth yn magu
hyder ynddynt wrth ddelio â’r gwasanaeth
hwnnw. Mae hyn yn arbennig o wir pan fydd
yr unigolyn yn ddiamddiffyn.
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allan a rhoi hwb i’r economi. Mae craffu wedi
bod yn cadw llygad yn gyson ar hyd y
flwyddyn ar berfformiad y Cyngor yn y maes
hwn trwy ei waith yn monitro’r gwaith o
gyflawni’r Cynllun Corfforaethol.

Bu nifer o adroddiadau yn y cyfryngau yn
ystod y blynyddoedd diwethaf ar sut mae pobl
ddiamddiffyn wedi’u cam-drin, yn eu cartrefi
eu hunain ac mewn sefydliadau gofal. Mae
Sir Ddinbych wedi blaenoriaethu diogelwch
pobl ddiamddiffyn, hen ac ifanc fel ei gilydd,
ers nifer o flynyddoedd. Mae wedi bod yn
ofynnol i awdurdodau lleol, yn ôl y gyfraith,
ddiogelu plant ers cryn amser ond nid ydynt
wedi’u rhwymo yn ôl y gyfraith i amddiffyn
oedolion diamddiffyn hyd yma, ond mae Sir
Ddinbych wedi bod yn gweithio’n galed ers
cryn amser i ddiogelu eu buddiannau a’u lles.

Yn ogystal, mae cwynion mewn perthynas â
chŵn yn baeddu, gollwng sbwriel a thipio
anghyfreithlon yn cael eu cynnwys yn helaeth
ymhlith y cwynion a ddaeth i law dan
Weithdrefn Gwyno ‘Eich Llais’ y Cyngor. Mae
Craffu’n monitro’n gyson berfformiad mewn
ymateb i gwynion dan y weithdrefn hon ac
felly gall nodi unrhyw dueddiadau, neu
gynnydd mewn cwynion mewn meysydd
penodol ac awgrymu mesurau i fynd i’r afael
ag unrhyw broblemau a ddaw i’r fei, cyn
iddynt ddwysáu’n broblemau mwy difrifol.

Fel rhan o’r gweithdrefnau diogelu oedolion,
mae Craffu wedi astudio’n fanwl berfformiad
yr awdurdod wrth ddelio a mynd i’r afael â
honiadau o gam-drin oedolion diamddiffyn, a
sicrhau bod yr holl ddulliau diogelu posibl ar
waith i osgoi sefyllfaoedd tebyg yn y dyfodol.
Wrth honiadau o gam-drin, golygwn cam-drin
corfforol, meddyliol neu ariannol, p’un a
ddigwyddant yng nghartref yr unigolyn ei hun,
mewn cartref gofal preswyl neu nyrsio
(cyhoeddus a phreifat), neu unrhyw le arall, ni
waeth pwy yw’r tramgwyddwr honedig.

Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol gael
effaith andwyol ar lendid amgylchedd y sir.
Ystyrir teledu cylch cyfyng (TCC) fel arf i
frwydro yn erbyn ymddygiad
gwrthgymdeithasol. Yn yr Adroddiad
Blynyddol y llynedd, gwnaethom adrodd ar y
gwaith sy’n cael ei wneud i’r ffordd y gellir
cyflwyno gwasanaethau TCC yn y dyfodol
yng ngoleuni’r toriadau i’r gyllideb. Er
gwaetha’r ffaith nad yw’r gwasanaeth yn un y
mae’n ofynnol i’r Cyngor ei ddarparu yn ôl y
gyfraith, cydnabyddir bod argaeledd y
gwasanaeth mewn rhai ardaloedd yn
amddiffyn pobl ddiamddiffyn, yr amgylchedd
a’r adeiladau, boed rheiny’n safleoedd

5. Cael strydoedd glân a thaclus
Mae Sir Ddinbych yn ymfalchïo yn ei thirwedd
hardd, ei thraethau tywodlyd a’i threfi
marchnad hanesyddol. Felly, mae cadw ei
strydoedd a chefn gwlad yn lân i bawb sy’n
byw ac yn ymweld â’r ardal yn bwysig iawn i’r
Cyngor. Mae ymddangosiad allanol y sir ac
amgylchedd glân a thaclus nid yn unig yn
cyfrannu at les y trigolion, gall hefyd helpu
denu ymwelwyr, annog buddsoddiad o’r tu
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drafft cyn argymell i’r Cyngor Sir ei fod yn
cael ei chymeradwyo a’i mabwysiadu. Fel
rhan o’i waith dilyn i fyny yn y maes hwn,
bydd craffu’n monitro agweddau ar gynllun
cyflawni’r Strategaeth yn ystod y flwyddyn i
ddod. Yn ogystal, gwahoddodd gynrychiolwyr
o Lywodraeth Cymru a Thai Clwyd
Alyn/Pennaf i gyfarfod ym mis Mai 2016 i
drafod y cynnydd gyda Phrosiect Gwella Tai
Gorllewin y Rhyl, lle cafodd tai eu dymchwel
er mwyn codi cartrefi teuluol o safon i
drigolion yn yr ardal honno o’r Rhyl.

preswyl neu fusnes. Ar ôl ystyried
arwyddocâd y Gwasanaeth wrth gefnogi’r
gwaith o gyflawni nifer o flaenoriaethau’r
Cyngor, astudiodd a chymeradwyodd craffu
fodel partneriaeth arfaethedig ar gyfer
cyflawni’r gwasanaeth yn y dyfodol. Gyda’r
bwriad o wneud yn siŵr fod y gwasanaeth
‘newydd’ yn effeithiol wrth leihau troseddau,
mae craffu wedi mynd ati i fonitro’i
effeithiolrwydd yn ystod y flwyddyn i ddod.
Astudiodd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Torri’r
Gôt yn ôl y Brethyn, a sefydlwyd i werthuso
effaith toriadau i’r gyllideb ar drigolion a
chymunedau, effaith y toriadau i’r
Gwasanaeth Strydlun fel rhan o’i waith yn
ystod y flwyddyn. Gellir dod o hyd i ragor o
wybodaeth am gasgliadau gwaith y Grŵp i’r
toriad hwn yn ogystal ag arbedion
effeithlonrwydd eraill yn nes ymlaen yn yr
adroddiad hwn.

7. Moderneiddio’r Cyngor i gyflawni
arbedion effeithlonrwydd a gwella
gwasanaethau i gwsmeriaid
Mae’r Cyngor yn dal i fod yn uchelgeisiol o
ran cyflawni ei Gynllun Corfforaethol erbyn
2017, er gwaetha’r ffaith ei fod yn wynebu
toriadau parhaus mewn cyllid gan y
llywodraeth ganolog blwyddyn ar ôl blwyddyn.
Mewn ymgais i ddiogelu’r gwasanaethau
rheng flaen, mae wedi bod yn gweithio gyda’r
sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i geisio
cyflwyno gwasanaethau’n wahanol, gwella
canlyniadau i unigolion sy’n dibynnu ar y
gwasanaethau wrth beidio â chyfaddawdu
ansawdd y gwasanaethau a ddarperir.

6. Mynediad i dai ansawdd da
Diffinnir tai o ansawdd fel tai sy’n bodloni
anghenion pobl, yn ddelfrydol cymysgedd
priodol o breswylfeydd y cyngor, landlordiaid
cymdeithasol cofrestredig, rhent preifat a
pherchennog-breswylydd. Mae Sir Ddinbych
wedi datblygu Strategaeth Tai mewn ymgais i
sicrhau bod gan y cyngor gymysgedd priodol
o gartrefi i fodloni’r angen a’r galw lleol, sy’n
fforddiadwy, yn cadw pobl yn ddiogel ac yn
iach, cefnogi unigolion diamddiffyn ac maen
nhw’n rhan o gymunedau cynaliadwy. Yn
ystod y flwyddyn, astudiodd craffu
ganfyddiadau a chasgliadau Grŵp Gorchwyl
a Gorffen Tai Fforddiadwy a’r strategaeth tai

Yn ystod y flwyddyn, astudiodd craffu’r
canlyniadau i ddefnyddwyr gwasanaeth yr
hen Aberwheeler Nurseries yn dilyn terfynu’r
contract gyda’r asiantaeth a weithredodd y
cyfleuster. Er y cafwyd pryderon yn y lle
cyntaf mewn perthynas â’r effaith emosiynol y
byddai’r newidiadau’n eu cael ar ddefnyddwyr
gwasanaeth unigol, bu’r effaith wirioneddol i
fwyafrif y defnyddwyr gwasanaeth yn
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hynny, mae’r Cyngor yn cydnabod nad oes
gan yr holl drigolion fynediad i dechnoleg
gyfrifiadurol, neu hwyrach nad ydynt yn
gysurus yn defnyddio dulliau cyfathrebu
electronig. Mae llyfrgelloedd wedi’u hen
ystyried yn ganolfannau cymunedol ac maen
nhw’n annwyl iawn ymhlith trigolion ac yn
cael eu hystyried yn asedau cymunedol. O
ystyried hyn, mae’r Cyngor wedi dechrau
rhaglen o gyflwyno ‘Gwasanaethau
Cwsmeriaid Wyneb yn Wyneb’ o lyfrgelloedd
y sir. Edrychodd Craffu ar weithrediad cyntaf
y dull newydd hwn ar gyfer cyflwyno
gwasanaethau i gymunedau a
chymeradwyodd ei barhad.

gadarnhaol ar y cyfan. Parhaodd y Grŵp
Gorchwyl a Gorffen â’i waith yn astudio
dewisiadau gwerth am arian i gyflwyno gofal
cymdeithasol ansawdd uchel i oedolion yn y
dyfodol yn ystod y flwyddyn a rhoddodd
wybod ei ganfyddiadau i’r Pwyllgor Craffu
Perfformiad, a sefydlodd y Grŵp ym mis Ebrill
2016. Astudiodd y Pwyllgor y canfyddiadau
a’r cynigion yn fanwl ac maen nhw wedi gofyn
i’r Cabinet gymeradwyo cyflawni gwaith
pellach mewn perthynas â’r dewisiadau a
roddwyd gerbron ar gyfer datblygu. Ar ôl i’r
gwaith hwn gael ei wneud ac achos busnes
amlinellol ei roi at ei gilydd, bydd craffu’n
astudio’r cynigion eto.
Yn ystod y flwyddyn, mae craffu wedi cyfarfod
â chynrychiolwyr sefydliadau’r sector
gwirfoddol a thrydyddol i drafod gyda nhw’r
math o gymorth y gallant ei ddarparu i
unigolion, a sefydliadau yn y sir sydd am
gynnig gwasanaethau a gyflwynwyd yn
flaenorol gan y Cyngor. Roedd hyn yn
cynnwys astudio llifoedd ariannu posibl y
gallent gyfeirio unigolion a grwpiau tuag atynt
i ariannu darpariaeth gwasanaeth amgen.
Mae’r adroddiad eisoes wedi sôn am y
cyfarfodydd a gynhaliwyd gyda’r Bwrdd
Iechyd i astudio gwaith ar y cyd ac integredig
sy’n anelu at gyflawni gwell canlyniadau i’r
defnyddiwr gwasanaeth wrth wireddu
arbedion effeithlonrwydd ar gyfer y
gwasanaethau cyhoeddus a gwerth am arian
i’r trethdalwr.

Crybwyllwyd sefydlu ‘Grŵp a Gorchwyl
Torri’r Gôt yn ôl y Brethyn’ yn adroddiad y
llynedd. Cymer y grŵp gorchwyl a gorffen
hwn ei enw o’r ymarfer arbedion
effeithlonrwydd a gyflawnodd y Cyngor wrth
osod ei gyllideb ar gyfer blynyddoedd
ariannol 2015/16 a 2016/17, pan fu rhaid iddo
ganfod gwerth £17m o arbedion o’r
gwasanaethau a gyflwynir ganddo. Gan fod
gostyngiad mewn costau rheoli ac arbedion
effeithlonrwydd mewnol eraill eisoes wedi’u
cyflawni yn y blynyddoedd cyn hynny, dim
ond costau cyflwyno gwasanaethau gellid eu
gostwng erbyn hyn er mwyn arbed yr £17m
gofynnol.

Mae monitro perfformiad yn gyson wrth
gyflawni’r Cynllun Corfforaethol a nifer y
cwynion a ddaeth i law am wasanaethau’n
helpu dirnad bodlonrwydd y cyhoedd â
gwasanaethau’r Cyngor. Mae’n arf effeithiol
hefyd i nodi problemau parhaus neu fynych
yn gynnar gan alluogi’r Cyngor i roi mesurau
ar waith i ddatrys unrhyw broblemau cyn
gynted â phosibl.
Mae gan ddefnydd effeithiol o’r dechnoleg
ddiweddaraf y potensial i leihau costau a
chyflawni arbedion effeithlonrwydd. Serch
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Yn anffodus, mae’r mathau hyn o doriadau’n
cael effaith uniongyrchol ar fywydau trigolion.
Er yr aseswyd effaith ddisgwyliedig toriadau
unigol gan y Cyngor cyn eu rhoi ar waith,
roedd craffu am sicrhau nad oedd yr effaith
wirioneddol ddim gwaeth na’r disgwyl, a
chadarnhau a lenwodd unrhyw wasanaethau
neu sefydliadau eraill y bylchau a adawyd
gan y Cyngor.
Dechreuodd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ei
waith adolygu yn ystod 2015/16 a hyd yma,
mae wedi ystyried yr effaith y gwnaeth y
toriadau i’r Gwasanaeth Strydlun,
trosglwyddo’r Uned Hawliau Lles i Cyngor Ar
Bopeth, a’r bartneriaeth rhwng y Cyngor a
CIVICA i weithredu’r Gwasanaeth Refeniw a
Budd-daliadau. Yn ystod y misoedd nesaf,
bydd yn astudio effaith y toriadau ar
wasanaeth cerddoriaeth yr ysgolion ac
effeithiolrwydd y mesurau a gyflwynwyd i
gynyddu incwm ac effeithlonrwydd
Gwasanaeth Hamdden y Cyngor.
Er y cafwyd rhai enghreifftiau o ddirywiad
mewn perfformiad, yn enwedig wrth ddelio ag
ymholiadau yn y gwasanaethau a dorrwyd, ar
y cyfan nid oedd yr effaith yn waeth na’r
disgwyl. Roedd gwasanaethau eraill, gan
gynnwys y rhai a drosglwyddwyd i
wasanaethau eraill yn perfformio’n well na’r
disgwyl, megis y Gwasanaeth Refeniw a
Budd-daliadau a’r Gwasanaeth Cyngor Lles.
Serch hynny, nid yw Grŵp Gorchwyl a
Gorffen Torri’r Gôt yn ôl y Brethyn na’r
pwyllgorau craffu’n honni hunanfoddhad
mewn perthynas â pherfformiad cychwynnol y
gwasanaethau a gafwyd o’r tu allan gan eu
bod nhw eisoes wedi rhaglennu gwaith
monitro dilyn i fyny o’u perfformiad yn eu
rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

12

Gwaith Ychwanegol
Mae aelodau craffu’n parhau i ymgymryd â gwaith craffu y tu allan i gyfarfodydd pwyllgor
gwirioneddol. Mae gan bob pwyllgor gynrychiolwyr wedi’u henwi sy’n gwasanaethu ar amrywiaeth
o 'grwpiau’ mewnol, sydd wedi cael y dasg o weithio gyda swyddogion i gyflawni swyddogaethau
corfforaethol ac i geisio gwella gwasanaethau’n barhaus er gwaetha’r toriadau i gyllid y
llywodraeth. Trwy’r grwpiau hyn, fel y Grŵp Buddsoddi Strategol, Gweithdai’r Gyllideb, y Grŵp
Monitro Safonau Ysgolion, y Bwrdd Rhaglen Uchelgais Economaidd a Chymunedol a’r Grŵp
Cydraddoldeb Corfforaethol, caiff aelodau craffu gyfle i ffurfio, dylanwadu, datblygu a monitro
polisïau trwy ddulliau amgen, gan ychwanegu at y gwaith a gyflawnir gan y pwyllgorau yn eu
cyfarfodydd rheolaidd.
Bydd cynrychiolydd o bob pwyllgor craffu’n gwasanaethu ar Grwpiau Her Perfformiad Gwasanaeth
y Cyngor (lle adolygir perfformiad a blaenoriaethau’r gwasanaethau). Os oes pryderon mewn
perthynas â pherfformiad gwasanaeth, gallai Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Perfformiad neu
arweinydd perfformiad y pwyllgor gwrdd â’r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol a’r swyddogion
priodol i astudio materion yn fanylach. Os bydd y pryderon yn parhau, gellir symud y broblem
ymlaen am astudiaeth fanylach gan y pwyllgor cyfan.
Bydd yr aelodau sy’n gwasanaethu ar yr amryw grwpiau hyn yn adrodd nôl yn gyson i’w Pwyllgor
ar eu trafodaethau, canfyddiadau a chasgliadau.

Gwella Canlyniadau i’r Trigolion:
Ar ddiwedd y dydd, pwrpas craffu yw gwella’r canlyniadau i’r trigolion. Yn 2014, cyhoeddodd
Archwilydd Cyffredinol Cymru adroddiad cenedlaethol, ‘Craffu Da? Cwestiwn Da!’ Casglodd yr
adroddiad hwnnw er bod yr awdurdodau lleol yn awyddus i ddysgu a gwella’u dull o graffu,
roeddent yn cael trafferth dangos effaith craffu. Mewn rhai cynghorau, ymddengys bod diffyg
eglurder ynghylch rôl craffu wrth wneud gwneuthurwyr penderfyniadau’n gyfrifol, a arweiniodd felly
at rai pobl yn cwestiynu pwysigrwydd a gwerth craffu. Casglodd serch hynny, na ddylid bychanu
pwysigrwydd craffu effeithiol pan oedd angen gwneud penderfyniadau anodd,.
O ganlyniad i’r astudiaeth hon, cytunwyd set genedlaethol o ‘Canlyniadau a Nodweddion ar gyfer
Craffu Effeithiol’. Mae’r nodweddion hyn, a rennir yn dri chategori penodol, yn gydrannau hanfodol
i graffu effeithiol. Dyma nhw:
Gwell canlyniadau
Gwell penderfyniadau
Gwell ymgysylltiad

Gyda’r bwriad o wella craffu yn Sir Ddinbych, cynhaliwyd ymarfer hunanwerthuso’n ddiweddar i
asesu effeithiolrwydd swyddogaeth craffu yn erbyn y nodweddion hyn a nodi meysydd ar gyfer
gwelliant a datblygu yn y dyfodol. Gwahoddwyd pob cynghorydd sir, aelod cyfetholedig addysg ac
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uwch swyddog i gymryd rhan. Bydd y canlyniadau’n cael eu dadansoddi’n fanwl ond dyma’r
themâu cyffredino a ddaeth i’r amlwg o’r gwerthusiad:
bod gan graffu rôl glir a gwerthfawr yn nhrefniadau llywodraethu’r Cyngor;
bod craffu’n gweithredu’n gyffredinol ar sail heb fod yn wleidyddol a oedd yn cael ei arwain
gan gynghorwyr;
bod cael aelodau Cabinet yn cyflwyno adroddiadau ac yn cael eu gwneud yn gyfrifol gan
graffu am eu meysydd cyfrifoldeb yn gweithio’n dda; ac
ar y cyfan, roedd lefel uchel o ymddiriedaeth ar y cyd yn bodoli rhwng craffu a mynychwyr y
Cyngor a chynrychiolwyr y sefydliadau partner oedd yn mynychu craffu.

Roedd y meysydd ar gyfer gwelliant a nodwyd dan yr ymarfer hunanwerthuso’n cynnwys:
darparu mwy o hyfforddiant ar sgiliau penodol i graffu;
gwella presenoldeb mewn rhai cyfarfodydd pwyllgorau craffu;
gwella cyfathrebu gyda’r cyhoedd ac annog trigolion i gysylltu â chraffu ar faterion o ofid
neu ddiddordeb; ac
archwilio’r potensial i we-ddarlledu rhai cyfarfodydd pwyllgorau craffu
Bydd yr holl feysydd uchod yn cael eu hystyried gan y Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion
Craffu yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.

Sefydliadau Allanol
Gyda niferoedd cynyddol o wasanaethau cyhoeddus yn cael eu cyflwyno naill ai mewn
partneriaeth gyda sefydliadau allanol neu’n cael eu comisiynu gan ddarparwyr allanol, bu rhaid i
graffu addasu ei waith i ganolbwyntio’n fwy ar yr allanol. Felly, yn ystod y flwyddyn, gwahoddwyd
nifer o sefydliadau allanol i fynychu cyfarfodydd craffu i drafod cynnydd gyda mentrau ar y cyd,
neu feysydd pryder i’r Cyngor neu’r trigolion. Ymhlith y sefydliadau allanol a gymerodd ran yn y
broses graffu yn ystod y flwyddyn oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC),
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), GwE (y gwasanaeth gwella ysgolion rhanbarthol), y
Grŵp Cydweithredol, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC),
Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru a chynrychiolwyr y sector gwirfoddol. Mae rhai o’r
sefydliadau hyn wedi mynychu craffu fwy nag unwaith yn ystod y flwyddyn. Yn ogystal, derbyniodd
gynrychiolwyr BT wahoddiad i fynychu craffu i drafod y gwaith o gyflwyno Bandeang Cyflymu
Cymru yn Sir Ddinbych.

Bydd cynrychiolwyr Llywodraeth Cymru a swyddogion Cymdeithas Tai Clwyd Alyn/Pennaf yn
mynychu craffu ar ddechrau blwyddyn newydd y Cyngor i drafod Prosiect Gwella Tai Gorllewin y
Rhyl.
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Edrych ymlaen
Yn ogystal â’r meysydd sydd eisoes wedi’u crybwyll yn yr adroddiad hwn y bydd craffu’n eu
harchwilio yn ystod gweddill tymor y Cyngor, un o’r newidiadau mwyaf, os nad y fwyaf, ar y gorwel
fydd cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
Mae a wnelo Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) â gwella lles cymdeithasol,
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Gofynna’r Ddeddf i bob corff cyhoeddus (sy’n
cynnwys awdurdodau lleol) i feddwl mwy am y tymor hir, gweithio’n well gyda phobl a
chymunedau a’i gilydd, edrych i atal problemau a chymryd dull mwy cydlynol. Y nod yw helpu creu
Cymru y mae pob un ohonom am fyw ynddo, nawr ac yn y dyfodol. Er mwyn gwneud yn siŵr ein
bod ni i gyd yn gweithio tuag at yr un weledigaeth, mae’r Ddeddf yn rhoi saith nod lles ar waith.
Mae pob un o’r nodau hyn yn rhyng-gysylltiedig ac yn dibynnu ar ei gilydd.
Mae’r nodau Llesiant wedi’u hegluro isod. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth amdanynt ac am y
Ddeddf ar wefan ‘Y Gymru a Garem’ trwy ddilyn y ddolen hon:
http://thewaleswewant.co.uk/cy/cefndir

Y Nodau Llesiant

Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, bydd craffu’n astudio ac yn monitro cynlluniau’r Cyngor i
ymgorffori nodau ac egwyddorion y Ddeddf yn ei fusnes o ddydd i ddydd.
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Y Pwyllgor Craffu Cymunedau

Huw Hilditch-Roberts
Annibynnol
Cadeirydd

Rhys Hughes
Plaid Cymru
Is-gadeirydd

Brian Blakeley
Llafur

Bill Cowie
Annibynnol

Peter Evans
Annibynnol

Martyn Holland
Ceidwadol

Win Mullen-James
Llafur

Bob Murray
Llafur

Anton Sampson
Ceidwadol

Cefyn Williams
Plaid Cymru

Aelodaeth Gyfredol

Cydbwysedd
Gwleidyddol
4
3
2
2

Llafur
Annibynnol
Ceidwadol
Plaid Cymru

4
3
2
2

Cheryl Williams
Llafur
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Y Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Jeanette Chamberlain-Jones
Llafur
Cadeirydd

Ray Bartley
Annibynnol
Is-gadeirydd

Meirick Lloyd-Davies
Plaid Cymru

Martyn Holland
Ceidwadol

Pat Jones
Llafur

Pete Prendergast
Llafur

Arwel Roberts
Plaid Cymru

Bill Tasker
Llafur

Llafur
Annibynnol
Ceidwadol
Plaid Cymru

Aelodaeth Gyfredol
4
1
2
2
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Dewi Owens
Ceidwadol

Cydbwysedd Gwleidyddol
4
3
2
2

Y Pwyllgor Craffu Perfformiad

Barry Mellor
Llafur
Cadeirydd

Arwel Roberts
Plaid Cymru
Is-gadeirydd

Ray Bartley
Annibynnol

Meirick Lloyd-Davies
Plaid Cymru

Geraint Lloyd-Williams
Llafur

Dewi Owens
Ceidwadol

Llafur
Annibynnol
Ceidwadol
Plaid Cymru

Huw Hilditch-Roberts
Annibynnol

Gareth Sandilands
Llafur
Aelodaeth Gyfredol
4
3
1
2

Colin Hughes
Llafur

Joe Welch
Annibynnol
Cydbwysedd Gwleidyddol
4
3
2
2

Yn anffodus, collodd y Pwyllgor Craffu Perfformiad y Cynghorwyr Peter Owen a Richard Davies ym mis Mawrth
2016, yr oedd y ddau ohonynt yn aelodau Pwyllgor uchel eu parch a gwerthfawr.
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Crynodeb o eitemau agenda a phenderfyniadau’r Pwyllgor Craffu
Cymunedau 2015/16

28 Mai 2015

Astudiwyd canfyddiadau astudiaeth Grŵp Gorchwyl a Gorffen Tai
Fforddiadwy, a chytunwyd y dylid cyflwyno’r Strategaeth Tai ddrafft i’r Pwyllgor
ei hastudio cyn iddi gael ei chyflwyno i’r Cyngor Sir i’w chymeradwyo a’i
mabwysiadu ym mis Hydref 2015
Ystyriwyd adroddiad diweddaru ar ymarferion diogelwch bwyd, safonau a
chaffael yn y sir a phenderfynwyd nodi’r cynnydd a wnaed yn erbyn pob un o’r
argymhellion yn adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen a monitro cynnydd
ymhellach ymhen deuddeg mis.

9 Gorffennaf
2015

Cymeradwywyd y fethodoleg a ddefnyddiwyd i benderfynu ar ffioedd parcio
priodol yn Sir Ddinbych, gan gefnogi’r argymhellion a roddwyd gerbron yn
amodol ar fabwysiadu’r ffioedd a’r bandiau tariff arfaethedig isaf o’r ddau a
chyfnod hanner diwrnod o 3 awr.
Ystyriwyd diweddariad ar y prosiect i reoleiddio safleoedd carafanau’n well,
gan nodi cynnydd y prosiect hyd yma, cymeradwyo’r camau nesaf bwriadedig a
chytuno cael adroddiad pellach ar gynnydd yn yr hydref.

10 Medi 2015

Cafwyd adroddiad yn amlygu rhai o’r penderfyniadau ariannu a wnaed gan
Lywodraeth Cymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, oedd yn amlinellu eu
heffaith ar gynllunio ariannol y Cyngor. Wrth gloi’r drafodaeth hon, gofynnodd y
Pwyllgor i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru gyfleu arsylwadau a phryderon y
Pwyllgor i Lywodraeth Cymru trwy Is-grŵp Ariannol Cyngor Partneriaeth Cymru.
Gwerthuswyd effeithiolrwydd y Gwasanaeth Cefnogi Byw’n Annibynnol
newydd sy’n mynd ati i gefnogi’r dull a ddefnyddir i sefydlu ac ymgorffori’r
Gwasanaeth Cefnogi Byw’n Annibynnol yn Sir Ddinbych, a gofyn bod adroddiad
cynnydd pellach, gan gynnwys Cynllun Gweithredu’r Gwasanaeth Cefnogi Byw’n
Annibynnol yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor yn ei gyfarfod ym mis Rhagfyr, 2015.
Trafodwyd adroddiad ar waith y Cyngor mewn Proffilio Grwpiau Cymunedol –
gwaith a fydd yn cynorthwyo’r Cyngor i gynllunio ar gyfer anghenion plant a
phobl ifanc yn y dyfodol, yn enwedig gweithgareddau y tu allan i oriau ysgol, a’r
camau nesaf yn y prosiect. Cefnogodd y Pwyllgor barhad y gwaith i fapio a
phroffilio’r grwpiau cymunedol ar draws y Sir.

5 Tachwedd
2015

Adolygwyd y polisi cludiant o’r cartref i’r ysgol. Wrth gloi’r drafodaeth,
cefnogodd y Pwyllgor y defnydd parhaus o’r Polisi Cymhwyster Cludiant o’r
Cartref i’r Ysgol.
Ystyriwyd diweddariad pellach ar reoleiddio’r prosiect safleoedd carafanau a
chytunwyd:
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(i) defnyddio’r gronfa ddata cyfeiriadau corfforaethol a’r gyfundrefn fonitro
newydd i fynd i’r afael â defnydd preswyl anawdurdodedig yn y dyfodol o
garafanau gwyliau trwy gydgynllunio a rheoli trwyddedu
(ii) datblygu gweithdrefnau a dogfennau ar y cyd i fonitro, ymchwilio a gorfodi
safleoedd
(iii) datblygu strategaeth ragweithiol i fynd i’r afael â safleoedd mwy o faint sy’n
“broblem” yn y sir lle mae tystiolaeth bod y defnydd preswyl anawdurdodedig
ar ei hamlycaf, a bydd angen i’r strategaeth hon sefydlu cyfnodau amser
priodol lle na fydd y cam gweithredu’n cael ei ystyried yn briodol mwyach.
(iv) sefydlu cysylltiadau pellach gyda’r Gymdeithas Gwyliau a Pharciau Cartrefi
Prydeinig i greu gweithdrefnau rheoli parciau ar gyfer pob safle, a
(v) bod y llawlyfr Gweithdrefn Reoleiddio drafft yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor yn
y gwanwyn 2016 i gael sylwadau’r aelodau.
Trafodwyd y Strategaeth Tai ddrafft a fydd yn rhoi cyfle i’r Cyngor ddatblygu
ystod lawn o gyfleoedd tai i weddu i anghenion y trigolion o’r crud i’r bedd a gwella
ansawdd bywyd ar draws y sir.
Penderfynodd y Pwyllgor:
(i) argymell bod y Cyngor Sir, yn ei gyfarfod ym mis Rhagfyr 2015, yn
cymeradwyo ac yn mabwysiadu’r Strategaeth Tai Ddrafft a’r Cynllun Cyflawni
cysylltiedig ar gyfer y cyfnod 2015-2020; ac
(ii) y dylai Craffu fonitro’n gyfnodol y gwaith o gyflawni canlyniadau’r Strategaeth.

16 Tachwedd
2015

Galwyd cyfarfod arbennig o’r Pwyllgor Craffu Cymunedau i ystyried galw i mewn
benderfyniad a wnaed gan y Cabinet ar 27 Hydref 2016 yn ymwneud ag Ysgol
Llanfair Dyffryn Clwyd ac Ysgol Pentrecelyn. Penderfynodd y Pwyllgor, ar ôl
ystyried y rhesymau am ofyn am adolygiad o benderfyniad y Cabinet a’r
wybodaeth a ddarparwyd, nid oedd y penderfyniad yn deilwng o gael ei
gyfeirio’n ôl i’r Cabinet ei adolygu.

17 Rhagfyr
2015

Cafwyd cyflwyniad gan gynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
(BIPBC) ar y cefndir i’r newidiadau arfaethedig yn narpariaeth gofal iechyd
sylfaen ym Mhrestatyn. Cefnogodd y Pwyllgor gynigion y Bwrdd Iechyd ar
gyfer y ddarpariaeth gwasanaethau gofal iechyd sylfaen i’r dyfodol yn ardal
Prestatyn o fis Ebrill 2016, a gofynnodd bod Aelodau Cabinet a Swyddogion
perthnasol Cyngor Sir Ddinbych yn cael gwybod am gefnogaeth y Pwyllgor i
gynigion y Bwrdd Iechyd a’i ddymuniad i brydlesu hen swyddfa a maes parcio Tŷ
Nant cyn eu cyfarfod gyda swyddogion Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
Trafodwyd adroddiad ar wasanaeth Y Tu Allan i Oriau Arferol Meddygon
Teulu a nodwyd dan Fesurau Arbennig BIPBC fel maes yr oedd angen ei wella.
Wrth gloi’r drafodaeth, gwnaeth y Pwyllgor, gan gydnabod yr heriau mewn rhai
meysydd, longyfarch y Bwrdd Iechyd ar y gwelliannau a wnaed hyd yma, yn
enwedig yr arferion gweithio effeithiol gydag Adran Damweiniau ac Achosion
Brys Ysbyty Glan Clwyd. Anogon nhw’r Bwrdd i sicrhau gwelliant parhaus yn y
maes hwn.
Ystyriwyd diweddariad ar Gefnogi Byw’n Annibynnol ac, wrth benderfynu
derbyn yr adroddiad a’r cynnydd hyd yma wrth sefydlu’r Gwasanaeth Cefnogi
Byw’n Annibynnol; gofynnwyd bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno ymhen
chwe mis yn amlinellu manylion cyllid Cefnogi Pobl ar gyfer y Sir ar gyfer
2016/17 a manteision cymryd dull syml integredig i reoli Cefnogi Byw’n
20

Annibynnol, Ail-alluogi a’r Gwasanaeth Gweithiwr Cymorth Iechyd a Gofal
Cymdeithasol.

4 Chwefror
2016

Cynhaliwyd gweithdy Aelodau i amlinellu goblygiadau cyflwyno Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
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Crynodeb o eitemau agenda a phenderfyniadau’r Pwyllgor Craffu
Partneriaethau 2015/16

14 Mai 2015

Cysylltwyd â chynrychiolwyr y sector cymunedol, y sector gwirfoddol a’r
trydydd sector yn Sir Ddinbych. Clywyd gan Bartneriaeth Arfordirol Sir Ddinbych,
Partneriaeth Arfordirol y Rhyl a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
sut gallant gynorthwyo a chefnogi unigolion a grwpiau cymunedol i wneud cais am
gyllid ac ati. Penderfynodd y Pwyllgor eu gwahodd nhw’n ôl i gyfarfod yn y dyfodol
i drafod gweithio mewn partneriaeth rhwng y Cyngor, y gymuned, sefydliadau’r
sector gwirfoddol a thrydydd sector ar draws y Sir.
Cafwyd adroddiad cynnydd ar Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau
Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Yn dilyn trafodaeth, cefnogodd y Pwyllgor y cynnydd
a gyflawnwyd gyda Llywodraethu’r AHNE, a’r prosiectau a gyflawnwyd yn y
deuddeg mis cyntaf.
Cymerwyd rhan mewn ymgynghoriad ar Dirweddau Dynodedig yng Nghymru
a phenderfynwyd, yn amodol ar gynnwys y pwyntiau a godwyd, i argymell
cymeradwyo ymateb swyddogol Cyngor Sir Ddinbych i alwad am dystiolaeth
Adolygiad o Dirweddau Dynodedig yng Nghymru Cam 2.

30 Gorffennaf Ystyriwyd strategaeth ymadael â theledu cylch caeedig (TCC) y Cyngor gan
gynnwys gweithio gyda phartneriaid i sicrhau model cyflawni TCC amgen i’r
2015
dyfodol. Cefnogodd y Pwyllgor y gwaith a wnaed gan y Swyddogion hyd yma
wrth symud ymlaen y penderfyniad i gau swyddogaeth TCC y Cyngor, gan
archwilio modelau cyflawni amgen posibl, a gofynnwyd bod adroddiad pellach yn
cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor ym mis Ionawr 2016, yn amlinellu’r cynnydd a
wnaed mewn perthynas ag ymadael â’r gwasanaeth TCC presennol, cloi’r
gwaith a wnaed gan Weithgor TCC i ddatblygu model TCC isafsymiol newydd (a
ariennir gan bartneriaid) o fis Ebrill 2016 ymlaen, ac os yn llwyddiannus,
cynigion y Bwrdd mewn perthynas â datblygu’r gwasanaeth yn y dyfodol.
Cafwyd adroddiad ar y cynnydd a wnaed yng Nghymunedau yn Gyntaf
Gogledd Sir Ddinbych gan gynnwys gwaith a wnaed o fewn y Grant
Amddifadedd Disgyblion a sicrhawyd ar gyfer 2015/16. Cytunodd yr aelodau i
ddarparu cymorth i Raglen Cymunedau yn Gyntaf a’r prosiect Cymunedau am
Waith wrth nodi cysylltiadau pellach gyda rhaglenni’r Cyngor lle gallai llwybrau i
gyflogaeth gael eu darparu i drigolion nad ydynt mewn gwaith cyflog ar hyn o
bryd.
Adolygwyd a chafwyd adroddiad blynyddol Partneriaeth Diogelwch
Cymunedol a ganolbwyntiodd ar bob un o’r pedwar maes blaenoriaeth a
ddewiswyd ar gyfer 2014/15
Ystyriwyd adroddiad diweddaru ar y Gwasanaeth Cynllunio mewn Argyfwng
Rhanbarthol a chymeradwywyd gwaith a chyflawniadau’r Gwasanaeth hyd yma
wrth sefydlu a chyflawni’r gwasanaeth yn rhanbarthol.
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17 Medi 2015

Croesawyd cyflwyniad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) ar
ei gynllun gwella.
Cymerwyd rhan yn ymarfer ymgynghori BIPBC ar newidiadau dros dro
arfaethedig i Wasanaethau Menywod a Mamolaeth yng Ngogledd Cymru.
Penderfynwyd: yn y tymor hir, byddai trigolion Sir Ddinbych yn cael eu
gwasanaethu’n well gan wasanaeth obstetreg a gynaecoleg ddiogel dan
arweiniad ymgynghorwyr ar safle mor agos â phosibl at eu cartrefi, o bosibl o fewn
ffiniau’r sir, oni bai eu bod yn agosach at uned y tu allan i’r sir.
Cafodd y pwyllgor gyflwyniad ar y cynnydd a wnaed hyd yma o ran datblygu
strwythur ardal isranbarthol ar gyfer gwaith y Bwrdd Iechyd yng Nghonwy a
Sir Ddinbych.

8 Hydref
2015

Cafwyd adroddiad gan y Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi manylion eu Cynllun
Comisiynu tair blynedd ac, yn amodol ar gynnwys yr arsylwadau a’r
diwygiadau a wnaed yn y cyfarfod, argymhellwyd cyfeirio’r adroddiad at y
Cabinet i’w ystyried maes o law.
Ystyriwyd yr Adroddiad Cynllun Lles a roddodd ddiweddariad ar ganfyddiadau
gwerthusiad o chwe mis cyntaf 20 Prosiect Gorau Sir Ddinbych a gwybodaeth am
y prosiect a gychwynnwyd gan Gynllun Lles Sir Ddinbych a gyhoeddwyd ym mis
Rhagfyr, 2014. Cefnogodd y Pwyllgor y gwaith a wnaed hyd yma a’r cynnig i
barhau â’r gwaith hwn. Gwnaeth nifer o argymhellion hefyd mewn perthynas â
threfniadau rheoli a llywodraethu’r prosiectau.

26 Tachwedd
2015

Cymerwyd rhan yn ymgynghoriad cyhoeddus Gwasanaeth Tân ac Achub
Gogledd Cymru ar “Sut i gynnal gwasanaethau tân ac achub rhagorol a
fforddiadwy yng Ngogledd Cymru yn 2016-2017 a thu hwnt”. Wrth gloi’r
drafodaeth, cefnogodd y Pwyllgor yr amcanion a fanylwyd yn nogfen ymgynghori
‘Your Services, Your Choices’ i gynnal gwasanaethau tân ac achub rhagorol a
fforddiadwy yng Ngogledd Cymru yn 2016-17 a thu hwnt gan bwysleisio’r angen
i sicrhau gwasanaeth diogel a digonol ar gyfer ardaloedd gwledig yn ogystal â
threfol.
Ystyriwyd yr ‘Adroddiad Blynyddol ar Amddiffyn Oedolion 2014/2015’ oedd
yn cydnabod natur bwysig dull corfforaethol o droi at Amddiffyn Oedolion a
chyfrifoldeb y Cyngor i ystyried hwn yn faes blaenoriaeth allweddol, gan ei osod
ochr yn ochr â’r ymrwymiad a’r arwyddocâd a roddwyd gan Gyngor Sir Ddinbych
i Amddiffyn Plant. Gofynnodd bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno ym mis
Chwefror 2016 oedd yn rhoi manylion nifer yr ymchwiliadau Amddiffyn Oedolion
Diamddiffyn a wnaed mewn perthynas ag amryw leoliadau a mathau o
wasanaethau, y mathau o gam-drin honedig a phrofedig, y mesurau a gymerwyd
i fynd i’r afael â’r honiadau a brofwyd ac i leihau risgiau i unigolion eraill yn ogystal
ag i’r Cyngor ei hun.
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14 Ionawr
2016

Rhagwelwyd adroddiad ar y trefniadau i sefydlu’r Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus statudol, gan gynnwys y dewisiadau posibl i graffu’r Bwrdd
newydd, yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).
Wrth gloi’r drafodaeth, cytunwyd cefnogi cynnig Conwy a Sir Ddinbych gan
barhau gyda’u trefniadau ar y cyd a’u huniad i ddod yn Fwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych (yn amodol ar gynigion yn parhau i Gonwy a
Sir Ddinbych uno dan fwriad i ad-drefnu llywodraeth leol i’r dyfodol). Cefnogwyd
y cynnig i Gonwy a Sir Ddinbych gael un Cynllun Lles i’r ddwy sir, gyda dyddiad
cyhoeddi targed o fis Tachwedd 2017 ar gyfer y Cynllun ar y cyd. Cytunwyd
hefyd i barhau â’r trefniadau craffu presennol ar gyfer y Bwrdd Gwasanaeth
Lleol/Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac, yn amodol ar benderfyniad ar addrefnu llywodraeth leol, cyflwyno Trefniadau Craffu Anffurfiol ar y Cyd o fis Mai
2017 ymlaen.
Cafwyd diweddariad ar oblygiadau penderfyniad y Cyngor, fel rhan o’r ymarfer
rhyddid a hyblygrwydd i dynnu cyllid i ffwrdd o swyddogaeth TCC ar gyfer
2016/17. Ar ôl ystyried y wybodaeth, cefnogodd y Pwyllgor y gwaith a wnaed
gan swyddogion wrth gyflawni’r arbedion dynodedig a datblygu model
partneriaeth newydd ar gyfer y ddarpariaeth TCC oedd yn dechrau ar 1 Ebrill
2016, a gofynnodd bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno ymhen chwe mis
yn rhoi manylion y trefniadau llywodraethu ar gyfer y bartneriaeth TCC, sy’n
amlinellu effeithiolrwydd y bartneriaeth wrth gyflwyno’r gwasanaeth a’r effaith
roedd yn ei chael ar droseddau yn yr ardal roedd yn ei gwasanaethu.

25 Chwefror
2016

Ystyriwyd cyflwyniad gan gynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
ar eu hamcanion cyfredol ac i’r dyfodol mewn perthynas â safle Ysbyty Brenhinol
Alexandra, y Rhyl. Croesawodd y Pwyllgor yr ymrwymiad a roddwyd gan y Bwrdd
Iechyd i ddatblygu cyfleusterau ysbyty ar y safle a gwahoddwyd cynrychiolwyr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gyfarfod y Pwyllgor ar 7 Gorffennaf,
2016 i ddiweddaru Aelodau ar gynnydd prosiect Ysbyty Gogledd Sir Ddinbych.
Gwerthuswyd adroddiad dilyn i fyny ar Amddiffyn Oedolion Diamddiffyn a
chydnabuwyd natur bwysig dull corfforaethol o droi at Amddiffyn Oedolion
Diamddiffyn a chyfrifoldeb y Cyngor i ystyried hwn yn faes blaenoriaeth allweddol
a’i osod ochr yn ochr â’r ymrwymiad a’r arwyddocâd a roddir gan Sir Ddinbych i
Amddiffyn Plant. Gofynnodd y Pwyllgor hefyd bod adroddiadau blynyddol i’r
dyfodol ar Amddiffyn Oedolion yn Sir Ddinbych yn cynnwys astudiaethau achos a
dadansoddi data manwl.

14 Ebrill 2016 Ystyriwyd canfyddiadau adroddiad cenedlaethol Swyddfa Archwilio Cymru (SAC),
‘Helpu Pobl Hŷn i Fyw’n Annibynnol: A yw Cynghorau’n Gwneud Digon?’ Yn
dilyn yr ystyriaeth o’r adroddiad ac ymateb Sir Ddinbych i argymhellion SAC,
cymeradwyodd y Pwyllgor yr angen am ddull corfforaethol o weithredu’r
argymhellion. Rhoddodd y dasg hefyd i’r Grŵp Cyfeirio Pobl Hŷn gyda mynd i’r
afael a bwrw ymlaen â Chynllun Gweithredu Helpu Pobl Hŷn i Fyw’n Annibynnol,
fel rhan o’i waith wrth roi Cynllun Heneiddio’n Dda Sir Ddinbych ar waith.
Gofynnodd y Pwyllgor hefyd fod Strategaeth ddrafft ar gyfer Helpu i Fyw’n
Annibynnol yn Sir Ddinbych yn cael ei chyflwyno iddo i’w chraffu yn ystod yr hydref
2016.
24

Astudiwyd cynnydd y Cyngor a’r sefydliadau partner wrth ddatblygu ac ymgorffori’r
gwasanaeth Un Pwynt Mynediad (UPM) yn Sir Ddinbych. Casglodd y Pwyllgor y
byddai’n parhau i hyrwyddo UPM fel ffordd o gefnogi annibyniaeth dinasyddion a
bodloni dyletswydd statudol y Cyngor i ddarparu Gwasanaethau Gwybodaeth,
Cyngor a Chymorth fel y bo’n ofynnol gan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol
a Llesiant (Cymru) 2014. Er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth gwerthfawr hwn yn
parhau i ddatblygu er mwyn bodloni anghenion dinasyddion, mae’r Pwyllgor wedi
gofyn bod adroddiad cynnydd arall yn cael ei gyflwyno iddo ymhen deuddeg mis,
neu’n gynharach os daw cyllid i’r Gwasanaeth yn ofid.
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Crynodeb o eitemau agenda a phenderfyniadau’r Pwyllgor Craffu
Perfformiad 2015/16
11 Mehefin
2015

Cafwyd adroddiad blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol
yn rhoi gwybod i’r Pwyllgor am yr heriau oedd o’u blaen a goblygiadau deddfu
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, a fyddai’n dod i
rym yn llawn ym mis Ebrill 2016. Cymeradwyodd y Pwyllgor yr adroddiad fel
adroddiad clir o berfformiad yn 2014/15, argymhellwyd y dylid monitro’r heriau a
nodwyd ar gyfer 2015 yn agos trwy’r Broses Her Gwasanaeth, gydag unrhyw
feysydd pryder yn cael eu symud ymlaen er sylw’r Pwyllgor, a gofynnwyd bod
Aelod Arweiniol Gofal Cymdeithasol a Chyfarwyddwr y Gwasanaethau
Cymdeithasol yn rhoi gwybod i’r aelodau’n llawn am ddatblygiadau’n ymwneud â
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a’u heffaith ar drigolion a
gwasanaethau’r Cyngor.
Ystyriwyd y cynnydd a wnaed o ran cyflwyno’r Cynllun Corfforaethol a
chytundebau deilliannau fel y maen nhw ar ddiwedd Chwarter 4 ym
mlwyddyn ariannol 2014/15.

22 Mehefin
2015

Galwyd cyfarfod Arbennig i ystyried darpariaeth Aberwheeler Nurseries i’r
dyfodol i Ddefnyddwyr Gwasanaeth. Ar ôl ystyried y wybodaeth a rannwyd yn
y cyfarfod, nododd y Pwyllgor y canlyniadau cyffredinol gadarnhaol i’r unigolion
oedd ynghlwm. Gofynnodd hefyd bod adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor
yn yr hydref 2015 yn rhoi manylion casgliadau’r adolygiad i fodlonrwydd cyn
ddefnyddwyr gwasanaeth Aberwheeler Nurseries gyda lleoliad(au) eu cyfleoedd
gwaith newydd, y canlyniadau iddynt hwy a’u teuluoedd/gofalwyr. Dylai’r
adroddiad hefyd roi manylion y gwersi a ddysgwyd gan y Cyngor yn ystod ac ar
ôl y gwaith digomisiynu.

16 Gorffennaf Ystyriwyd adroddiad ar Ddyfodol Gofal Cymdeithasol Mewnol i Oedolion ac
argymhellion manwl y Grŵp Gorchwyl a Gorffen. Argymhellodd y Pwyllgor fod y
2015
Cabinet yn ystyried yr adroddiad ym mis Medi mewn perthynas ag ymgymryd ag
ymgynghoriad cyhoeddus, a bod cynigion neu ddewisiadau mewn adroddiadau
i’r dyfodol yn manylu’n amlwg ymchwil a thystiolaeth sylfaenol ac, os oes angen,
bod modd i’r cyfnod ymgynghori gael ei ymestyn.
Cafwyd adroddiad a roddodd ddiweddariad ar reolaeth Iechyd a Diogelwch
yng Nghyngor Sir Ddinbych fel yr ystyriwyd o safbwynt y tîm Iechyd a Diogelwch
Corfforaethol. Nodwyd gweithgareddau’r Tîm Iechyd a Diogelwch Corfforaethol
a gofynnwyd i’r Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd fynd ar drywydd pryderon
mewn perthynas â diogelwch oedd yn ymwneud ag ymwelwyr â sefydliadau’r
Cyngor.
Trafodwyd ‘Adroddiad Cwyno Eich Llais’

24 Medi 2015

Adolygwyd asesiadau athrawon dros dro a chanlyniadau arholiadau allanol.
Wrth gloi’r drafodaeth, penderfynodd y Pwyllgor wahodd Rheolwr Gyfarwyddwr
GwE i fynychu cyfarfod y Pwyllgor ym mis Ionawr 2016, lle byddai’r canlyniadau
arholiadau gwiriedig yn cael eu craffu.
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Ystyriwyd adroddiad gan Gyfarwyddwr, Coleg Llandrillo, y Rhyl ar berfformiad y
Chweched yn y Rhyl.
Trafodwyd adroddiad oedd yn rhoi gwybodaeth i aelodau mewn perthynas â
pherfformiad myfyrwyr gradd A*-A Sir Ddinbych mewn arholiadau allanol
yng Nghyfnod Allweddol 4 ac Ôl-16. Wrth gloi’r drafodaeth, argymhellwyd bod
cymorth a her mwy targedig yn cael ei ddarparu i ysgolion y sir i sicrhau bod y
perfformiad hwn yn gwella a bod cydbwysedd priodol o gymorth, her ac
atebolrwydd yn cael ei gynnig er mwyn i bob ysgol anelu at welliant blwyddyn ar
ôl blwyddyn.
Ystyriwyd adroddiad gan GwE ar y cymorth a’r her a gyflwynir i ysgolion y
nodwyd eu bod yn gofyn am gymorth ac ymyrraeth gynyddol er mwyn
sicrhau canlyniadau cadarnhaol i ddysgwyr. Yn dilyn trafodaeth fanwl,
cydnabuodd y Pwyllgor fod y cymorth a ddarperir i’r sector cynradd wedi
gwireddu canlyniadau cadarnhaol. Serch hynny, roedd angen taro cydbwysedd
priodol rhwng cymorth, her ac atebolrwydd i ysgolion a chyrff llywodraethu
ysgolion. Argymhellodd y Pwyllgor fod hyfforddiant priodol yn cael ei ddarparu i
lywodraethwyr ysgol er mwyn eu galluogi i ddiwallu a chynnal eu rôl her a bod
adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor yn ei gyfarfod ym mis Ionawr 2016 ar
rolau a chyfrifoldebau cyrff llywodraethu ysgolion.

10 Rhagfyr
2015

Ystyriwyd adroddiad yn rhoi manylion y prif faterion oedd yn codi o werthusiad
Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) o
berfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Ddinbych ar gyfer 2014-15.
Cytunwyd, yn amodol ar y ffaith fod y Pwyllgor Craffu Partneriaethau eisoes
wedi amserlennu adroddiadau ar agweddau ar feysydd a nodwyd ar gyfer
gwelliant yn ei flaenraglen waith, i gael Gwerthusiad ac Adolygiad Blynyddol
AGGCC o Wasanaethau Cymdeithasol Sir Ddinbych ar gyfer 2014/15 a
Chynllun Gweithredu cysylltiedig y Cyngor.
Cafwyd adroddiad ar Gofrestr Risg Gorfforaethol y Cyngor, oedd yn nodi’r
newidiadau a wnaed i’r Gofrestr a’r rhesymau am y newidiadau.
Adolygwyd adroddiad yn amlinellu perfformiad Gwasanaeth y Llyfrgell yn erbyn
Fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Llywodraeth Cymru 2014-17,
a’i werthuso yng nghyd-destun Fframwaith Cyflwyno Gwasanaethau Cwsmeriaid
Wyneb yn Wyneb newydd Sir Ddinbych. Wrth nodi Asesiad Llywodraeth Cymru
o berfformiad Gwasanaeth y Llyfrgell yn 2014/15, cefnogodd y Pwyllgor ymateb
a dull Sir Ddinbych o gyflwyno’r gwasanaethau, yn enwedig yng nghyd-destun y
Fframwaith Cyflwyno Gwasanaethau Cwsmeriaid newydd, a chymeradwyodd
ddull y Cyngor oedd yn canolbwyntio ar y cwsmeriaid o gyflwyno gwasanaethau
i’r gymuned.

28 Ionawr
2016

Ystyriwyd adroddiad gan y Pennaeth Addysg yn darparu eglurhad ar y polisi’n
ymwneud â Chludiant Ysgolion Cynradd. Ar ôl trafodaeth fanwl,
penderfynwyd: argymell bod y Cyngor yn adolygu ei benderfyniad mewn
perthynas â darparu cludiant o’r cartref i’r ysgol i ddisgyblion o’r Rhuddlan sy’n
mynychu Ysgol Dewi Sant, y Rhyl, ac yn unol â’i bwerau disgresiwn, trefnu
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gostyngiad ar gostau teithio i’r disgyblion hynny nad oes ganddynt hawl i
gludiant am ddim o’r cartref i’r ysgol.
Adolygwyd adroddiad yn rhoi manylion perfformiad gwiriedig o ganlyniadau
arholiadau allanol ysgolion Sir Ddinbych yng Nghyfnod Allweddol 4 ac Ôl16 ynghyd â dadansoddiad o ganlyniadau yn erbyn gwybodaeth a pherfformiad
wedi’u meincnodi yn erbyn awdurdodau lleol eraill. Wrth nodi’r wybodaeth am
berfformiad ysgolion yn erbyn perfformiad blaenorol a’r meincnodau allanol,
pwysleisiodd y Pwyllgor yr angen am her gyson a pharhaus o’r asesiadau a
monitro’r targedau i sicrhau y byddai perfformiad gwirioneddol yn cael ei fodloni
ac o bosibl yn rhagori’r targed gosod.
Cafwyd adroddiad yn rhoi manylion rôl a chyfrifoldebau llywodraethwyr yr
ysgolion a chyrff llywodraethu’r ysgolion, gan gymeradwyo’r gefnogaeth a’r
hyfforddiant a ddarperir i Lywodraethwyr i’w cynorthwyo i gefnogi a herio ysgolion.

17 Mawrth
2016

Ystyriwyd perfformiad y Cyngor wrth gyflawni ei Gynllun Corfforaethol yn ystod
trydydd chwarter 2015/16 ac amlygwyd rhai meysydd pryder ar gyfer craffu
pellach, yn amodol ar ganiatâd y Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu.
Trafodwyd a derbyniwyd yr adroddiad monitro chwarterol ar ganmoliaeth,
awgrymiadau a chwynion a gafwyd gan Sir Ddinbych dan bolisi adborth
cwsmeriaid y Cyngor, ‘Eich Llais’ yn ystod Ch3 2015/16,

12 Ebrill 2016 Galwyd cyfarfod arbennig i ystyried adroddiad ar Adolygiad ac Ymgynghoriad
Gofal Cymdeithasol Mewnol lle penderfynwyd argymell i’r Cabinet ei fod yn
cymeradwyo’r dewisiadau canlynol mewn perthynas â phob un o’r pedwar
sefydliad:
(i)

Hafan Deg (Y Rhyl) - bod y Cyngor yn archwilio partneriaeth botensial gyda
sefydliad allanol gyda’r bwriad o drosglwyddo’r adeilad iddynt, comisiynu
gwasanaeth gofal dydd yn yr adeilad ac, yn ogystal, yn galluogi
asiantaethau 3ydd sector i ddarparu gweithgareddau ymyrraeth gynnar i
bobl hŷn sy’n lleihau arwahanrwydd cymdeithasol, yn cefnogi annibyniaeth
ac yn hyrwyddo gwydnwch. Dylai’r gwaith mewn perthynas â’r dewis hwn
gynnwys cost gymharol, ansawdd y gofal a’r dadansoddiad o ddarpariaeth
y Gymraeg rhwng y gwasanaeth cyfredol ac unrhyw ddarpar wasanaeth i’r
dyfodol;

(ii)

Dolwen (Dinbych) – bod y Cyngor yn archwilio partneriaeth botensial gyda
sefydliad allanol gyda’r bwriad o drosglwyddo’r adeilad a’r gwasanaeth
cyfan iddynt, gan sicrhau bod Dolwen wedi’i chofrestru i ddarparu gofal
iechyd meddwl dydd a phreswyl i bobl oedrannus. Dylai’r gwaith mewn
perthynas â’r dewis hwn gynnwys cost gymharol, ansawdd y gofal a’r
dadansoddiad darpariaeth y Gymraeg rhwng y gwasanaeth cyfredol ac
unrhyw ddarpar wasanaeth i’r dyfodol;

(iii)

Awelon (Rhuthun) – bod y Cyngor yn archwilio’n fanwl y tri dewis a
roddwyd gerbron mewn perthynas â’r sefydliad hwn a bod y gwaith mewn
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perthynas â’r dewisiadau hyn yn cynnwys costau cymharol, ansawdd y
gofal a’r dadansoddiad darpariaeth Gymraeg rhwng y gwasanaeth cyfredol
a phob un o’r tri dewis;
(iv) Cysgod y Gaer (Corwen) - bod y cyngor yn archwilio mynd i bartneriaeth
gyda rhanddeiliaid perthnasol (gan gynnwys PBC a’r 3ydd sector) i
ddatblygu’r safle’n ‘ganolfan gymorth’ sy’n cynnwys cyfleusterau preswyl a
gofal ychwanegol yn ogystal â gofal estyn allan yn y cartref a gwasanaeth
cymorth i denantiaid Cynlluniau Tai Gwarchod lleol a phoblogaeth
ehangach Corwen a’r ardal o’i hamgylch; ac
(v)

wrth gwblhau’r uchod, bod dadansoddiad o bob un o’r dewisiadau mewn
perthynas â phob sefydliad yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Craffu
Perfformiad i’w astudio.

28 Ebrill 2016 Galwyd cyfarfod gyda BT i drafod gofidiau mewn perthynas â chyflwyno
Bandeang Cyflymu Cymru yn Sir Ddinbych. Roedd hwn yn gyfarfod adeiladol
oherwydd, wrth iddo gloi, roedd gan y Cyngor ddealltwriaeth gliriach o hyd a lled
rhaglen cyflwyno ffeibr optig Cyflymu Cymru ar draws y sir, ei alluoedd a’i
gyfyngiadau. Yn ogystal, rhoddodd y cyfarfod fewnwelediad i’r Cyngor i fathau
eraill o ddarparu ffeibr optig sy’n gwasanaethau ardaloedd y sir yn ogystal â’r
atebion eraill sydd ar gael i drigolion a busnesau, yn enwedig y rhai mewn
ardaloedd sy’n ‘fannau gwan’.
Wrth gloi’r cyfarfod, cytunodd y Cyngor a chynrychiolwyr BT gydweithio a
chefnogi ymdrechion ei gilydd i dynnu sylw at argaeledd a manteision Cyflymu
Cymru i gymunedau a busnesau yn Sir Ddinbych a’u hyrwyddo.
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Sut gall trigolion gymryd rhan mewn Craffu?
Hoffech chi i graffu edrych ar fater penodol?
Gallwch godi’r mater i’w hystyried gan un o bwyllgorau craffu Cyngor Sir Ddinbych trwy lenwi’r Ffurflen Cais
i Graffu (dros y dudalen). Mae Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion y tri phwyllgor craffu’n cwrdd bob 6 wythnos
i benderfynu sut i glustnodi gwaith y pwyllgorau craffu a byddant yn ystyried a ddylid astudio unrhyw fater
yn fanwl gan un o’r pwyllgorau neu a ddylid mynd ar drywydd cam gweithredu arall. Gall hyn amrywio o
atgyfeiriad i’r gwasanaeth cyfrifol, i gael un o’r pwyllgorau craffu i graffu’r mater yn llawn, neu hyd yn oed
sefydlu ‘grŵp gorchwyl a gorffen’ arbenigol i ymchwilio i fater penodol ac adrodd arno.
Hoffech chi fynychu cyfarfod pwyllgor craffu?
At ei gilydd, mae cyfarfodydd pwyllgorau craffu Cyngor Sir Ddinbych yn agored i’r cyhoedd, ac anogir
trigolion Sir Ddinbych a’r cyhoedd i fynychu. Mae rhestr o gyfarfodydd pwyllgor craffu i ddod a’r materion i’w
trafod ar gael ar dudalen ‘Craffu’ gwefan y Cyngor.
Os dymunwch gymryd rhan yn y drafodaeth ar fater penodol, bydd angen caniatâd Cadeirydd y pwyllgor
arnoch (rhagor o fanylion isod).
Yn achlysurol, bydd rhai eitemau sy’n cael eu trafod gan bwyllgor yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol ac ni
ellir eu trafod yn y fforwm cyhoeddus arferol. Bydd unrhyw eitemau felly (y cyfeirir atynt fel Rhan Dau (II))
yn cael eu nodi’n glir pan fydd papurau’r cyfarfod yn cael eu cyhoeddi a bydd Cadeirydd cyfarfod pwyllgor
sy’n trafod eitem ‘Rhan II’ yn ei gwneud hi’n glir y dylai’r cyfarfod barhau heb fod y wasg a’r cyhoedd yn
bresennol er mwyn osgoi datgelu gwybodaeth gyfrinachol.
Hoffech chi siarad â phwyllgor ar eitem sy’n cael ei thrafod?
Mae croeso mawr i aelodau’r cyhoedd fynychu cyfarfodydd y pwyllgor craffu ond bydd angen caniatâd
Cadeirydd y pwyllgor os dymunant siarad neu wneud sylwadau mewn cyfarfod pwyllgor. Os dymunwch
gyflwyno tystiolaeth i bwyllgor, neu annerch aelodau ar eich profiad mewn perthynas â phwnc sy’n cael ei
drafod, cysylltwch â’r Cydlynydd Craffu cyn y cyfarfod er mwyn gallu trefnu hyn ac er mwyn gallu dosbarthu
unrhyw waith papur i aelodau’r pwyllgor.
Yn achlysurol, gallai’r pwyllgorau craffu ddymuno ‘cyfethol’ unigolyn gyda phrofiad neu arbenigedd penodol
i ddod yn aelod dros dro o’r pwyllgor neu ofyn iddynt gyfrannu at ymchwiliad fel tyst arbenigol.
Cadw i fyny gyda phenderfyniadau a wneir gan bwyllgorau craffu Sir Ddinbych
Gallwch gadw golwg ar yr hyn sy’n cael ei drafod ym mhob cyfarfod pwyllgor craffu, yn ogystal ag unrhyw
gyfarfod cyhoeddus arall y Cyngor, trwy ymweld â’r dudalen ‘cyfarfodydd’ ar wefan y Cyngor. Mae’r
‘rhaglen waith’ ddiweddaraf ar gyfer pob un o’r pwyllgorau craffu ar gael gyda phapurau cyfarfod ar gyfer
pob cyfarfod a bydd yr agenda sydd wedi’i chadarnhau ar gyfer pob cyfarfod ar gael fel rheol 5 - 7 niwrnod
cyn bod disgwyl i’r cyfarfod ddigwydd.
Mae cofnodion y cyfarfodydd craffu blaenorol a chofnod o’r penderfyniadau a wnaed ar gael ar wefan y
Cyngor hefyd.
Mae rhagor o gyngor neu wybodaeth ar gael trwy gysylltu â’r Cydlynydd Craffu, Rhian Evans ar
rhian.evans@denbighshire.gov.uk (01824 712554) neu’r Swyddog Gwasanaethau Democrataidd, Karen
Evans, ar karen.a.evans@denbighshire.gov.uk (01824 712575).
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FFURFLEN CAIS I GRAFFU

Oes rhywbeth yr hoffech chi i graffu edrych arno?

Rhowch ddisgrifiad cryno o’r pwnc yr hoffech chi i un o’r Pwyllgorau Craffu ei ystyried a pham y credwch y dylid ei
ystyried

Hoffech chi fynychu cyfarfod Pwyllgor Craffu?
HOFFWN/NA

Byddai’n ddefnyddiol pe gallech roi’r manylion canlynol i ni er mwyn i ni allu ymateb i’ch cais
Eich enw:
Cyfeiriad:

Cod post:
E-bost:
Rhif ffôn:

DYCHWELWCH Y FFURFLEN HON AT: Y CYDLYNYDD CRAFFU, Y GWASANAETHAU CYFREITHIOL A
DEMOCRATAIDD, NEUADD Y SIR, FFORDD WYNNSTAY, RHUTHUN LL15 1YN neu anfonwch e-bost at
rhian.evans@denbighshire.gov.uk
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Siart Cyfeirio a Rhyngwyneb Craffu
Sia rt Cyfeirio a Rhyngw yneb Craffu

Materion a godwyd gan Gynghorwyr nad
ydynt yn Aelodau o'r Pwyllgor Craffu

Materion a godwyd gan aelodau Pwyllgor
unigol

Materion a godwyd gan Grwpiau Ardal
Aelodau (GAA)

Pynciau y gofynnwyd i swyddogion eu craffu

Pwyllgor Cydlynu (SCVCG)

Pynciau y gofynnwyd i'r trigolion eu craffu

Pwyllgor Llywodraethu
Corfforaethol

Pwyllgorau Craffu
(Cymunedau,
Partneriaethau a Pherfformiad)

Byrddau Mewnol/Byrddau
Partneriaeth Ranbarthol

Cabinet

Cyfe irio
Yma teb

Sefydliadau Allanol

Cyngor Sir

dylai unrhyw un sy’n dymuno gofyn i fater gael ei ystyried ar gyfer craffu gysylltu â’r Cydlynydd Craffu neu’r Swyddog Gwasanaethau
Democrataidd i gael y ffurflen gyfeirio berthnasol (mae’r manylion cyswllt i’w gweld ar y tudalennau blaenorol)
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